امیدوارم گول نخورم!
رئی��س ش��ورای مرک��زی ح��زب کارگ��زاران در واکنش ب��ه احتمال
کاندیدات��وریاش در انتخابات ریاس��تجمهوری  ۱۴۰۰گفت :ش��رایط
کش��ور بسیار سخت است و کس��ی که خود را کاندیدا میکند به قول
غربیها باید «س��وپرمن» باش��د .محس��ن هاش��می که نام او در میان
نامزدهای احتمالی انتخابات ریاس��تجمهوری  1400در رسانهها مطرح
میش��ود ،در گفتوگویی رادیوی��ی به این گمانهزنیها واکنش نش��ان داد.
هاش��می در واکنش به اینکه برخیها هس��تند که در دقایق پایانی زمان ثبتنام
به یکباره برای کاندیداتوری در انتخابات احس��اس تکلیف میکنند ،تصریح کرد:
برخیها هس��تند که طرفدارانشان به آنها فشار میآورند وی همچنین در پاسخ
به این سوال که آیا ممکن است شما نیز تحت تاثیر اینگونه فشارها قرار بگیرد؟
تسنیم
گفت :امیدوارم که بنده گول نخورم و نیایم.

اصابت اشتباه گلوله به خاک کشورمان قابل قبول نیست
وزی��ر دف��اع در خصوص مناقش��ات آذربایج��ان و ارمنس��تان گفت :جان
شهروندان و امنیت خاک مقدس ایران اسالمی یک موضوع مهم و حیاتی
اس��ت و به هیچ وجه قابل قبول نیس��ت که به علت کم دقتی و بیتوجهی
کشورهای طرف مناقشه ،گلولهای به خاک کشورمان اصابت کند.
امیر سرتیپ حاتمی در مشهد مقدس با بیان اینکه امنیت مرزهای جمهوری
اس�لامی ایران برای نیروهای مس��لح مقتدر و شجاع کشور یک موضوع اصلی،
حیاتی و بسیار مهم است ،گفت :در این حادثه گاهی به خطا گلولههایی به مرزهای
جمهوری اسالمی ایران اصابت کرد که تذکرات الزم به هر دوکشور داده شد.
وی تاکید کرد :چنانچه این موارد و این بی دقتیها توسط کشورهای طرف مناقشه
ادامه پیدا کند قطعاً تمهیدات بیشتری اتخاذ خواهد شد.
روابط عمومی وزارت دفاع

رویداد
یادداشت

سخنی با وزیر پاراگالیدر سوار!
سیاوش کاویانی

ش��رایط اقتصادی بر مردم فشار وارد میکند ،آستانه
تحمل مردم کاهش یافته و باعث شده تا برخوردها و
تنشهای اجتماعی افزایش یابد.
پیشامد کنونی طبیعی به نظر میرسد ،هر جامعهای
اگر با وضعیت اقتصادی موجود دست به گریبان بود
اوضاع و ش��رایط اجتماعی آن نیز به هم میریخت.
جامع��ه نیازمند آرام��ش روحی روانی اس��ت ،افکار
عموم��ی از یک س��و تح��ت فش��ار محدودیتهای
وی��روس کرونا و نگرانی از ابتالی به آن هس��تند ،از
س��وی دیگر وضعیت اقتصادی کش��ور آنها را به هم
ریخته اس��ت .جامعه نیازمند آرامش است ،حتی اگر
اوضاع اقتصادی کشور بهبود هم نیابد ،ایجاد آرامش با
دوری از کارهایی که باعث واکنش و عصبیت جامعه
میشود باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد .برخی
رفتارها و سخنان مسئولین باعث آزرده خاطری مردم
اس��ت .داستان ملکه فرانس��ه «ماری انتوانت» که به
همراه ندیمه و آرایش��گرش مشغول آماده شدن بود
را ش��نید ه ی��ا خواندهاید.ص��دای اعت��راض مردم به
گوش ماری انتوانت رس��ید و او با تعجب پرسید انها
چه میخواهند گفتند نان میخواهند ملکه گفت چه
مش��کلی است!؟ اگر نان ندارند کیک بخورند! فیلمی
از پرواز یکی از وزرای دولت تدبیر و امید پخش شده
که او با پاراگالیدر در خوانس��ار پرواز کرده و در واقع
به تفریح و سرگرمی خود پرداخته است .نفس قضیه
و ماجرا مشکلی ندارد هر کسی حق دارد تفریح کند
و سرگرمی سالم داشته باشد.
وزرا و همه مسئولین هم از این حق مستثنی نیستند
به ویژه آن وزرایی که تالش بیش��تری برای آسایش
و آرامش مردم میکنند در این زمینه حق بیش��تری
دارن��د .اما تفریحات الکچ��ری و پر هزینه آن هم در
ش��رایطی که مردم تحت فش��ار هستند بد سلیقگی
کامل اس��ت .آقای جهرمی وزیر ارتباطات فیلم پرواز
خود با پاراگالیدر را در فضای مجازی منتشر کرده و
این فیلم واکنشهای منفی به همراه داش��ته است.
طبیعی است که واکنشها به این تفریح وزیر منفی
باشد.اما میبینند وزیر ارتباطات برای تفریح و پرواز با
پاراگالیدار به خوانسار رفته و سرگرم ترشح آدرنالین
خود اس��ت! واکنشها و نظراتی که مردم برای فیلم
پرواز آقای وزیر نوشتهاند ،انتقادی و گالیه آمیز است.
مردم توقع ندارند که در شرایط حاکم بر کشور وزیر
دولت تدبیر و امید با بی خیالی تمام به سفر برود ،با
گالیدر پرواز کند و فیلم آن را هم با افتخار منتش��ر
کند .جوانان زیادی بیکارند ،که حتی توان تش��کیل
خان��واده هم به خاطر ش��رایط موجود از آنها س��لب
شده اس��ت .رفتارهایی مانند رفتار آقای جهرمی در
سطح جامعه بازتاب و بازخورد منفی دارد ،که البته
تبع��ات آن در جامع��ه با رفتارهای هنجارش��کنانه
دیده خواهد شد.

سرمقاله

مرزهای کشور با پهپاد ،دوربین و بالن کنترل میشود
فرمان��ده نیروی زمینی ارتش گفت :تمامی مرزهای غرب و جنوب غرب
کشور با پهپاد ،دوربینهای پیشرفته ،حساسهها و بالن کنترل میشود.
امیر کیومرث حی��دری در آیین افتتاح منازل  ۴۰۰واحدی مهر والیت
 ۱اه��واز ،ضمن تس��لیت ایام اربعین حس��ینی (ع) ،با تاکی��د بر اینکه
رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری برای همه الزماالجرا و نقش��ه راه
است ،گفت :معظم له مقرر فرمودند ،همه ما مکلف به اجرای دستورات ستاد
ملی مبارزه با کرونا هستیم ،ملت بزرگوار ما که ملتی والیی هستند فرامین مقام
معظم رهبری را ارجح میدانند و بنابر فرمایشات معظم له اقدام خواهند کرد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود :امس��ال با توجه به شرایط ویروس کرونا ،باید
اربعین حس��ینی(ع) را از دور گرامی بداریم ،مهم این اس��ت دلهای ما در گروه
ایثار و شهادت و در رکاب امام حسین (ع) باشد .روابط عمومی ارتش
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الحاق دو سامانه راداری «قدیر» به شبکه پدافند هوایی کشور

امیر موسوی :رادار قدیر نقش مهمی در ارتقای قدرت
دفاعی کشور ایفا میکند
دو سامانه راداری قدیر ساختهشده توسط نیروی هوافضای
س��پاه با حض��ور فرمان��ده ق��رارگاه پدافند هوای��ی خاتم
االنبیا(ص) و س��ردار امیرعلی حاجیزاده به شبکه پدافند
راداری کشور ملحق شد.
با حضور امیر سرلش��کر س��ید عبدالرحیم موسوی فرمانده
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا(ص) و س��ردار س��رتیپ
پاسدار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه
و جمعی دیگر از فرماندهان و مس��ئولین نیروهای مسلح،
آیین الح��اق دو س��امانه راداری برد بلند س��اخت نیروی
هوافضای سپاه به شبکه راداری کشور برگزار شد.
بنابراین گزارش ،رادار س��ه بعدی قدی��ر برای اولین بار در
س��ال  ۹۲توسط سپاه رونمایی شد و تاکنون هشت سامانه
از این نوع رادارها در سراسر کشور نصب و راه اندازی شده
اس��ت .رادار قدیر از نوع آرایه فازی با ترکیب پرش��ماری
از فرس��تندهها و گیرندهه��ا به صورت چه��ار وجهی بدون
چرخش و حرکت مکانیکی ،پوشش  ۳۶۰درجه و برد هزار
کیلومتری دارد .از ویژگیهای برجسته این رادار کشف انواع
هواپیماه��ای پنهانکار ،قابلیت مقابله با جنگ الکترونیک،
ارزانی ،تولید بومی بوده و با سه نفر عملیاتی میشود.
جمهوریاس�لامی ایران در تأمین انواع رادارهای جستجو
و کش��ف خودکفا بوده و در بین  ۲۰کشور رادارساز عمده
جهان ،در رتبه و موقعیت  ۱۰دنیا قرار دارد.
امیر موسوی :رادار قدیر نقش مهمی در ارتقای
قدرت دفاعی کشورمان ایفا میکند

فرمان��ده کل ارت��ش با بی��ان اینکه امروز جوان��ان نخبه و
والیتم��دار ایرانی توانایی س��اخت رادارهای پیش��رفته را
دارند ،گفت :س��امانه پدافندی قدیر نقش مهمی در قدرت
دفاعی و تهاجمی ایران اس�لامی و کس��ب دس��تاوردهای

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت:

دولت مصمم
به کنترل
قیمت کاالهای
اساسی است

خات��م االنبیاء در ادامه با اش��اره به اهمیت دس��تاوردهای
نظامی کش��ور ،گفت :با راهاندازی چنین رادارهایی ،قدرت
کش��ف و تس��لط پدافند هوایی بر همه بخش های آسمان
ایران اسالمی افزایش پیدا کرده است.
امیرموس��وی در ادامه با بیان اینکه حدود  ۲۰سال پیش
بسیاری از سیستمهای راداری ایران به خاطر نداشتن یک
قطع��ه از کار میافتادند ،تصریح ک��رد :امروز جوانان نخبه
و والیتمدار ایرانی توانایی س��اخت رادارهای پیش��رفته را
دارند که جای شکر و سپاسگذاری است.

بزرگ در این حوزه ایفا کرده است.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء (ص)در حاشیه
مراس��م الحاق سامانه راداری قدیر به س��امانههای راداری
ش��بکه پدافند هوایی کشور که در اس��تان یزد انجام شد،
ضمن قدردانی از نیروهای فنی و عملیاتی هوافضای سپاه،
اظهار کرد :سردار حاجیزاده با روحیه جهادی منشأ برکات
زیادی در بخش پدافند هوایی و راداری کشور است.
وی افزود :بابت رهبری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
و وجود س��پاه پاسداران انقالب اسالمی که نقش مهمی در
اقتدار همه جانبه ایران ایفا کرده و می کنند ،خدا را ش��کر
میکنیم .فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی

فرمانده نیروی هوافضای سپاه همپوشانی رادارهای نیروی

رئیسجمه��ور گفت :دولت با اج��رای برنامه جامع نظارتی،
مصمم اس��ت دسترس��ی مردم به کاالهای اساسی را تامین
و قیمت آنها را کنترل کند .حس��ن روحانی رئیس جمهور
در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت ،پ��س از ارائه گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) از برنامهریزیهای صورت گرفته در زمینه چگونگی
کنت��رل قیمت کااله��ا ،با تاکید بر لزوم اج��رای دقیق این
برنامه گف��ت :دولت مصمم اس��ت با اج��رای برنامه جامع
نظارتی دسترس��ی مردم به کاالهای اساسی و مورد نیاز را
تامین و قیمت آنها را کنترل و اجازه ندهد نوس��انات قیمت
کاالهای اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش
روانی آنان را مختل کند .وی ،حضور میدانی ناظران و ایجاد

شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت
گذاری را از جمله ضرورتهای کنونی برای کنترل قیمتها
برش��مرد و اظهار داش��ت :دولت مصمم است باوجود همه
محدودیتها با اجرای ای��ن برنامه کماکان قیمت کاالهای
اساس��ی را به قیمت تعیین ش��ده با نرخ ترجیحی به دست
مصرف کننده برس��اند .رئیس جمهور همکاری و هماهنگی
دستگاه قضایی و اتحادیههای صنفی را برای کنترل قیمتها
حائز اهمیت ویژه دانست .روحانی در ادامه با اشاره به اینکه،
آشکار و قابل لمس بودن ابعاد جنگ اقتصادی تحمیل شده
از س��وی آمریکا برای ملت ایران و مبارزه و مقاومت صورت
گرفته با این جنگ در ش��رایط فعلی ،گف��ت :همانطور که
ابعاد دقیقتر جنگ تحمیلی س��الها بعد از اتمام آن روشن

سردار حاجیزاده :همپوشانی رادارهای سپاه و
ارتش دستاوردی بزرگ است.

هوافضای س��پاه با رادارهای ارتش جمهوری اس�لامی را از
دس��تاوردهای بزرگ نظامی کش��ور دانست و گفت :اگر در
دنیا  ۲۰کشور سازنده رادار وجود دارد ،حتما ایران اسالمی
جزء  ۱۰کشور اول است.
س��ردار حاج��یزاده :همپوش��انی رادارهای س��پاه و ارتش
دستاوردی بزرگ است /جزء  ۱۰کشور اول رادارساز جهان
هستیم .سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجیزاده فرمانده
نیروی هوافضای س��پاه در حاش��یه الحاق سامانه راداری
قدیر به س��امانههای راداری ش��بکه پدافند هوایی کش��ور
که در اس��تان یزد انجام ش��د،کم بودن استهالک و هزینه
س��اخت را از جمل��ه ویژگی های ممتاز دوس��امانه راداری
هوافضای سپاه دانس��ت و گفت :این رادارها قادرند تا برد
 ۳۵۰کیلومتر پرندههای پنهان کار را شناس��ایی و با توجه
به ارتفاع هدف برای پرندهها و س��ایر اه��داف تا برد بیش
از  ۱۰۰۰کیلومت��ر را کش��ف و رهگی��ری کنند و امروز در
استانهای یزد و کرمان راهاندازی شدند.
س��ردار حاجی زاده هم پوشانی رادارهای نیروی هوافضای
س��پاه با راداره��ای ارتش جمهوری اس�لامی ای��ران را از
دس��تاوردهای بزرگ نظامی کش��ور دانس��ت و گفت :اگر
در دنیا  ۲۰کش��ور س��اخت رادار وج��ود دارد ،حتما ایران
اسالمی جزو  ۱۰کش��ور اول است .وی با اشاره به ظرفیت
علمی و اجرایی نیروهای نخبه هوافضای سپاه ،تصریح کرد:
نیروهای نخبه جوان ما قادرند رادارهای مورد نیاز نیروهای
عملیاتی را ساخته و در اختیار آنان قرار دهند.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه در پایان ،خاطرنشان کرد:
طی سه ماه آینده رادار بعدی در چابهار راهاندازی میشود
و ب��ا ای��ن افتتاح ،تعداد رادارهای کش��ور در این کالس به
سپاه نیوز
هشت مورد افزایش مییابد.
شد ،گستره جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور نیز در آینده
به ش��کل دقیقتر برای مردم روش��ن میش��ود .وی با بیان
اینکه ملت ایران پس از دهههای متمادی دش��منی آمریکا
انتظ��ار و توقعی جز آنچه امروز میکن��د ،ندارد ،افزود :این
ملت از کش��ورهایی که به صورت ناخواسته با این تحریمها
همراه��ی میکنند ،انتظ��ار ندارد در اقدامات ضد انس��انی
آمریکا شریک باشند .رئیس جمهور با اشاره به اقدامات موثر
دس��تگاههای ذیربط از جمله وزارت امور خارجه و نهادهای
حقوق��ی دولت و بانک مرکزی تاکن��ون برای احقاق حقوق
ملت ایران ،خواس��تار افزایش و فراگیرتر شدن این تالشها
برای آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه شده کشور شد .پایگاه

اطالع رسانی ریاست جمهوری

ادامه از صفحه اول

شرایط اقتصادی نابسامانی که اکنون در کشور حاکم
گشته آگاه است؟ آیا محمدرضا خاتمیدر میان مردم
حاض��ر میش��ود و از دردها و مش��کالت آنها مطلع
میشود و میشنود که مردم درباره جریان اصالحات
که عامل پیروزی دولت در دو دور انتخابات ریاس��ت
جمهوری شدند ،چه میگویند؟!
طرح مس��ائل انحرافی آن هم در شرایطی که اصالح
طلبان باید پاس��خگوی اعمال و سیاس��تهای خود
به خاطر ایجاد ش��رایط اقتصادی بد موجود باش��ند،
فرافکنی و فرار از پاسخگویی در پیشگاه مردم و قانون
است .شعارها و وعدههای فریبنده اصالح طلبان بود
که باعث ش��د تا مردم در انتخاب��ات به نامزدی رای
دهند که آنها از او حمایت میکردند .س��یاه نمایی و
تخریب رقیب همراه با ایج��اد هراس در میان مردم
باعث شکل گیری دولتی با حمایت اصالح طلبان شد
و اکنون همگان نتیجه این سیاست را میبینند .اگر
حمایتهای نیرویی چون سپاه از دولت تدبیر و امید
نبود ،چه بسا تاکنون باقی نمانده بود .سپاه و ارتش هر
زمان که دولت در کمک رسانی و انجام وظایف خود
ضعف داشت به یاری دولت شتافتند .در زلزله ،سیل
و اکنون نیز بسیاری ویروس کرونا این دو تمام قد در
خدمت مردم هستند و اگر سپاه در مسائل عمرانی و
اقتصادی ورود کرده است ،کافی است اصالح طلبان
خاصه آقای محمدرضا خاتمی چشم خود را باز کند
و ببیند که دستاوردهای قرارگاه سازندگی در زمینه،
نفت ،گاز ،پاالیشگاه ،سربازی چه بوده است.
سپاه و ا رتش در دل مردم جا دارند چرا که فرزندان
همین مردم خدمتگزاران آنها در این دو نهاد نظامی
مش��غول جانفش��انی و یاری مردم هس��تند ،جایگاه
اجتماعی اصالح طلبان با وجود همه سیاس��تهای
ویرانگر آنها ،نزد مردم چگونه اس��ت آقای محمدرضا
خاتمی؟!

واکسن کرونا تولید داخل
در انتظار تأیید وزارت
بهداشت

معاون سالمت ،آموزش
پزش��کی و دفاع زیستی
سپاه با بیان اینکه کار بر
روی تولید واکسن کرونا
در دانش��گاه بقیهاهلل در
حال انجام اس��ت ،گفت:
مطالع��ات حیوان��ی آن
انجام ش��ده و ب��ه تأیید
مسئوالن وزارت بهداشت
رسیده است ،پس از اینکه تأییدیه الزم را گرفت ،رونمایی
خواهد ش��د .س��ردار احمد عبداللهی با اشاره به فعالیت
سپاه در بحث مقابله با کرونا ،گفت :از همان ابتدا در بحث
مقابله با کرونا در کنار وزارت «بهداشت و درمان» بودیم.
معاون س�لامت ،آموزش پزش��کی و دفاع زیس��تی سپاه
ادامه داد :تمام بیمارس��تانها مثل بیمارستان بقیهاهلل در
تهران و بیمارس��تان صدوقی در اصفهان همانند گذشته
در خدم��ت بیماران کرونایی اس��ت؛ درمانگاههای ما نیز
همچنان سرویس ارائه میدهند.
وی تصریح کرد :با توجه به ش��یب افزایشی کرونا ،بیش
از  ۲۶۰ - ۲۵۰بیم��ار کرونای��ی در بیمارس��تان بقیةاهلل
بستریاند ،سایر مراکز درمانی ما آماده به خدمت است و
خدمات ارایه میدهد .عبداللهی با اشاره به فعالیت معاون
سالمت ،آموزش پزش��کی و دفاع زیستی سپاه در بحث

تولید ماس��ک و مواد ضد عفونی کنن��ده افزود :بیش از
هفت هزار کارگاه تولید ماس��ک با کمک س��ازمان بسیج
مستضعفان در سراسر کشور داریم.
معاون س�لامت ،آموزش پزش��کی و دفاع زیس��تی سپاه
تصریح کرد :این کارگاهها خصوصی و غیر خصوصی است
که بسیج بر روی آنها مدیریت میکند ،یعنی بکارگیری
بخش مردمی در تولید ماسک و مواد ضد عفونی کننده.
معاون سالمت ،آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه ادامه
داد :ای��ن تولیدات (الکل ،ماس��ک ،مواد ضد عفونی) بین
مراکز درمانی ،مردم ،مؤسس��ات ،مجموعههای دولتی و
خصوصی توزیع میشود و در اختیار عامه مردم هم قرار
میگی��رد .عبداللهی تأکید کرد :ه��ر گونه نیازمندی که
مراکز درمانی در خصوص ضد عفونی و گندزدایی کردن
نیاز دارند ،زمانی که اعالم کنند در خدمتشان هستیم،
از ابت��دا تا االن هر از چند گاهی برخی از بیمارس��تانها
اعالم میکنند ،آن مجموعه را ضد عفونی میکنند.
معاون س�لامت ،آموزش پزش��کی و دفاع زیس��تی سپاه
اظهار داش��ت :تیمهای مختلف درمانی ما در مناطق کم
برخوردار مشغول فعالیتاند.
عبداللهی تأکید کرد :س��ازمان بس��یج جامعه پزشکی ما
تیمهای متعددی را اعزام ک��رده و در حال ارایه خدمت
اس��ت ،این موضوع را تا هفتههای آینده بر حس��ب نیاز
و ضرورت و ش��رایط تداوم خواهیم داد .معاون س�لامت،
آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه ادامه داد :هرآنچه که
وزارت بهداشت به کمک در حوزه سالمت (مرکز درمانی،
نی��روی انس��انی و غیره) در هر نقطه جغرافیایی کش��ور
نیاز داش��ته باش��د ،نیروهای متخصص ،پزشک و پرستار
به بخشهای مختلف کش��ور معرفی کردی��م و رفتند و
میزان
مأموریتهای خودشان را انجام دادند.

توضیحات ربیعی درباره
علت لغو جلسه سران
سه قوه

علی ربیعی س��خنگوی
دول��ت با اب��راز نگرانی
از وضعیت شیوع کرونا
در کشور به ویژه تهران
درباره علت لغو جلسه
س��ران سه قوه از سوی
رئی��س جمهور توضیح
داد.
روز دوش��نبه محم��د
باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی ه بمیارستان
ام��ام خمینی تهران رفت و از بخ��ش مراقبتهای ویژه
این بمارس��تان که در ا« بمیاران مبتال به رکونا بس��اری
هستتد بازدی کرد و با کادر پزشکی درمانی بیمارستان
نی��ز گفتوگوی کوتاهی داش��ت و در ای��ن دیدرار قول
داد که در جلس��ه روز سه شنبه س��ران سه قوه مسائل
و مش��کالت آنها را مط��رح و پیگیری خواه��د کرد .اما
جلس��ه سران س��ه قوه که قرار بود روز سه شنبه برگزار
ش��ود ،به خاطر بازدید رئیس مجلس از بیمارستان امام
خمینی لغو شد .سخنگوی دولت روز گذشته در نشست
خبری خود با خبرنگاران درباره لغو جلس��ه س��ران قوا
گفت :آنچه که مطلع هستم پیشنهاد جلسه را خود آقای
رییسجمه��ور دادن��د ،وقت و زمان آن را هم مش��خص
کردن��د .زمانی که رئیس محترم مجلس به بیمارس��تان

تشریف بردند ،از وزیر محترم بهداشت سوال شد که این
بازدید در کدام بخشها و تا چه اندازه بوده که گفتند در
بخشهای مبتالیان حتی در بخشهایی که افراد خیلی
بدحال هم بس��تری هس��تند ،این بازدید صورت گرفته
اس��ت .ممکن است فرد خودش نگیرد ولی امکان انتقال
آن وجود دارد .س��خنگوی دولت با بیان اینکه در کمیته
بهداشتی ستادملی کرونا توصیه شد که بهتر است چند
وقت نشست به عقب بیفتد و تأخیر صورت بگیرد ،گفت:
رهبر معظم انقالب الگوی بزرگی برای ما هستند و همه
مکلف هستیم که به پروتکلهای بهداشتی و توصیههایی
که صورت گرفته عمل کنیم و قطعاً در سایه عمل کردن
به پروتکلها آرامش بیشتری برای کار خواهد بود.
ربیع��ی افزود :البته بازدید و سرکش��ی به مراکز درمانی
ه��م امر نکویی اس��ت و ما ام��ر نکو را بای��د بگوییم که
خوب است ولی باید در شرایطی باشد که اگر بازدید هم
صورت گرفته بنابر نظر وزارت بهداش��ت در زمان خاص
باش��د و بعد از زمانی که اطمینان از عدم انتقال حاصل
شد ،جلسه سران قوا برگزار شود.
از قبل و زمانی که این اتفاق نیفتاده بود من دیدم کسی
پیشبینی کرده بود که اینجا بازدید میشود و این اتفاق
هم میافتد مثل اینکه پیشگو بودند و پیشبینی کردند.
نبای��د چنی��ن اتفاقاتی بیفتد .وی ادام��ه داد :ما همواره
احترام گذاشتیم و باید همه به همدیگر احترام بگذاریم
و با حس��ن نیت به مس��ایل نگاه کنی��م و اگر تصمیمی
گرفته میش��ود احس��اس کنی��م که عقبه کارشناس��ی
پش��ت آن بوده و از س��ر حس��ن نیت بوده است .زمان
برای تش��کیل جلسه فراوان اس��ت و باز هم بعد از مدت
اطمینان از عدم انتقال ،بنابر نظر وزارت بهداشت جلسه
حتما برگزار خواهد شد.

